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Záznam o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 15. listopadu 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

Zasedání se zúčastnilo 138 členů Rady VŠ (z 257 řádných členů) 18 studentů a 10 hostů. 

1. Zahájení 

Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a předal řízení zasedání 
prof. Skládankovi, který přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedkyni České 
konference rektorů (dále ČKR) doc. Němcovou, náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro 
řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka a náměstka pro řízení sekce operačních 
programů PhDr. Velčovského, předsedu Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) prof. Labíka, 
zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, zástupce Vysokoškolského odborového svazu 
(dále VOS) RNDr. Dolanského, předsedkyni Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AK VŠ) 
PhDr. Landovou, zástupkyni Ministerstva obrany ČR Mgr. Kadlecovou, ředitele Centra pro studium 
vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, jakož i další hosty.  

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, 
doc. Nigrin, PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, Mgr. Zima, JUDr. Hodulík, JUDr. Valová 
a prof. Stuchlík. 

Sněm Rady VŠ počtem 149 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhovou komisi. 

Prof. Skládanka navrhl skrutátory pro toto zasedání - zástupce SK RVŠ Tomáše Kučeru z UNOB, 
Nikolu Konečnou ze SLU a Stanislava Ožanu z OU.  

Sněm Rady VŠ počtem 149 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhy na skrutátory. 

Prof. Skládanka poté navrhl hlasovat o programu zasedání. 

Sněm Rady VŠ počtem 149 kladných hlasů, jednomyslně schválil program zasedání. 

2. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil informoval o zasedání pracovních komisí legislativní, pro strategii a rozvoj VŠ, které se 
zabývaly pozměňovacím návrhem k zákoníku práce, rozvržením pracovní doby akademických pracovníků, 
novelou zákona, jejímž cílem je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a Statutem Rady VŠ.  
K tomu sdělil, že byly odeslány dopisy předsedům klubů poslanecké sněmovny PČR, týkající se 
pozměňovacích návrhů ke sněmovním tiskům na změnu zákoníku práce a k vládnímu návrhu zákona 
o zpracování osobních údajů souvisejících s EU. Dále sdělil, že začátkem týdne jednala komise Rady VŠ  
pro vědeckou činnost, která se zabývala Metodikou 17+. Poté informoval o slavnostním shromáždění na 
Univerzitě Karlově, které se uskutečnilo dne 25. 10. 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, 
dále o konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál, jichž se zúčastnila 
PhDr. Radok-Žádná. Dále sdělil, že na výzvu č. 2/2018 k předkládání na zařazení osob do Seznamu 
hodnotitelů byly za Radu VŠ odeslány 2 nominace. Dále zmínil Společné prohlášení České konference 
rektorů a Slovenské rektorské konference k 100. výročí založení Československé republiky a usnesení 
Senátu Parlamentu ČR k Petici Za kvalitní podmínky pro vzdělávání. Následně informoval o zápisu ze 
zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo dne 13. 9. 2018.   

Sněm Rady VŠ počtem 149 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu o činnosti Předsednictva Rady VŠ.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/Spolecne-prohlaseni-CKR-a-SRK-k-100.-vyroci-zalozeni-CSR-25.10.2018.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/usneseni_Senatu_k_Petici_Za_kvalitni_podminky_pro_vzdelavani.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/usneseni_Senatu_k_Petici_Za_kvalitni_podminky_pro_vzdelavani.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/ZapisNAU-Rada180913.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/ZapisNAU-Rada180913.pdf
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3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Mgr. Michal Zima seznámil Sněm s aktivitami komory. Zmínil poslední výzvu 
do Seznamů hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, kam SK RVŠ doporučila 
bezmála 30 studentů. Mgr. Zima v této souvislosti upozornil na dlouhotrvající nezájem zapojovat se 
do hodnocení NAÚ nejenom ze strany studentů. Dále zmínil zapojení komory do kauzy týkající se 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity, respektive Fakultní nemocnice Ostrava. SK RVŠ je nadále aktivní na 
mezinárodní úrovni, kde úzce spolupracuje s Evropskou studentskou unií. Mgr. Zima podrobně popsal 
také situaci týkající se projednávání přejmenování státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní den studentstva. V této souvislosti přítomné srdečně pozval na akce kolem 
sobotního 17. listopadu a popřál důstojné uctění jeho odkazu. 

Sněm Rady VŠ počtem 149 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady VŠ. 

4. Vystoupení hostů 

Místopředsedkyně České konference rektorů doc. Němcová poděkovala za pozvání. Informovala 
o 147. zasedání ČKR, jeho náplni a o přítomných hostech. Dále sdělila, že se uskutečnila konference 
k 100. výročí vzniku Československé republiky. Informovala o přijatém společném memorandu České 
konference rektorů a Slovenské rektorské konference. Ve svém vystoupení informovala o vládním 
programu digitalizace ČR, k němuž po zasedání Sněmu Rady VŠ zaslala materiály, jež jsou zveřejněny 
v členské sekci webu Rady VŠ.  

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček informoval o oblasti hodnocení VaV, o plánovaném jednání Reprezentativní komise, která 
zasedne 5. 12. 2018 a bude se zabývat úpravou rozpisu rozpočtu a pravidly rozpisu rozpočtu. Konstatoval, 
že dochází k nárůstu prostředků. Informoval o monitoringu subjektů, kteří porušují správní řízení. 
V následné diskusi reagoval na četné dotazy z pléna k navýšení rozpočtu VŠ. V rámci diskuse člen sněmu 
Ing. Svoboda upozornil na fakt, že studenti registrovaných zahraničních studijních programů jsou sice 
považováni vysokoškolským zákonem a Ministerstvem školství za vysokoškolské studenty, avšak 
Ministerstvo vnitra jim ne vždy uděluje studentská víza. Požádal v této souvislosti Ministerstvo školství 
o podporu. PhDr. Doleček přislíbil tomu věnovat pozornost. 

Předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík poděkoval za spolupráci při rozšiřování 
Seznamu hodnotitelů. Zodpověděl dva dotazy, které mu před zasedáním zaslal prof. Pospíšil, týkající se 
uplatňování pravidel NAÚ na studijní programy  akreditované Akreditační komisí, u kterých je vyžadována 
kontrolní zpráva a mezioborové zařazování studentů mezi hodnotitele a následně odpovídal na četné 
dotazy z pléna. Člen sněmu Ing. Svoboda se dotázal, jak NAÚ přistupuje k případům, kdy škola stojí o to, 
aby profilující předmět mohl garantovat a vyučovat kvůli svým zkušenostem odborník z praxe, který má 
pouze bakalářský titul (jako příklad uvedl program žurnalistiky). Podle prof. Labíka úřad postupuje 
vstřícně v případě, kdy škola sice nenaplňuje určitý standard, ale dokáže to v sebehodnotící zprávě 
obhájit. 

Náměstek pro řízení sekce operačních programů PhDr. Velčovský shrnul  OP VVV v roce 2018. Sdělil, 
že byl splněn závazek N+3 na rok 2018 v čerpání prostředků. Informoval o budoucích výzvách. Upozornil 
na hrozbu toho, že by MŠMT mohlo ztratit roli Řídícího orgánu pro ESIF pro oblast výzkumu, vývoje 
a vzdělávání pro programové období EU po roce 2020. Rada VŠ podpořila MŠMT v této roli usnesením, 
za něž PhDr. Velčovský poděkoval. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

Ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška poděkoval za pozvání a informoval o bodech 
možné spolupráce mezi CSVŠ a RVŠ. 

Předseda Vysokoškolského odborového svazu RNDr. Dolanský poděkoval za pozvání a informoval 
o vývoji jednání ohledně mezd na VŠ. 

RNDr. Krejčí z AV ČR poděkoval za spolupráci a informoval o jednání mezi VŠ a AV ČR o uzavírání 
smluv pro výchovu doktorandů. 

Mgr. Kadlecová poděkovala za to, že se může účastnit jednání Rady VŠ a popřála pěkný nadcházející 
adventní čas. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/Spolecne-prohlaseni-CKR-a-SRK-k-100.-vyroci-zalozeni-CSR-25.10.2018.pdf
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Předsedkyně AK VŠ PhDr. Landová informovala o probíhajících jednáních pro výběr zdrojů na rok 
2019. Informovala o tom, že na členské VŠ přijde prosba o nominaci do nového výkonného výboru. 

Prof. Pospíšil poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní a otevřenou 
spolupráci s Radou vysokých škol. 

Sněm Rady VŠ počtem 151 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení k Operačním programům: 

Sněm Rady VŠ zásadně podporuje MŠMT v jeho roli Řídícího orgánu pro ESIF pro oblast výzkumu, 
vývoje a vzdělávání i pro další programové období EU po roce 2020. 

5. Ekonomické informace, vývoj mezd 

JUDr. Valová formou prezentace informovala o Rozpočtu 2019 a o Pravidlech rozdělování příspěvků 
a dotací VVŠ, které byly projednány na jednání Reprezentativní komise v červnu 2018. Sdělila, že 
v návrhu zákona o SR 2019 je pro kap. 333 MŠMT navrženo 195 700 680 tis. Kč. Pro oblast VŠ jde o nárůst 
o 1,917  mld. Kč. JUDr. Valová představila srovnání specifických ukazatelů rozpočtových kapitol v letech 
2019 až 2021 a vývoj rozpočtu VŠ od roku 2008 do roku 2019. Dále se věnovala problematice růstu 
tarifních mezd. Zdůraznila, že navýšení rozpočtu VŠ pro rok 2019 umožní pouze cca 6 % nárůst tarifů 
(vzato z makro pohledu, u jednotlivých VVŠ se situace může podstatně lišit oběma směry), spíše však 
u řady škol povede k dalšímu zvýšení podílu nenárokových nadtarifních složek mzdy. Dále odcitovala 
usnesení Předsednictva Rady VŠ z 20. 9. 2018 a usnesení Senátu Parlamentu ČR k Petici „Petice za kvalitní 
podmínky pro vzdělávání“. V navržených změnách Pravidel rozdělování příspěvků a dotací VVŠ dochází ke 
změně referenčních hodnot pro ověření podílů fixní části. Závěr červnové Reprezentativní komise je, že 
referenční datum je 31. 10. 2017. Dále dochází k úpravě podílů jednotlivých segmentů výkonové části. 
Závěrem Reprezentativní komise je, že rozdílová částka je řešena jednotně přes všechny segmenty. 
V závěru svého vystoupení zmínila další změny a úpravy a způsob výpočtu alokace v ukazateli D – 
mezinárodní spolupráce. V rámci diskuse odpověděla na dotazy z pléna.  

O vývoji mezd na vysokých školách v konkurenci s ostatními odvětvími informovali doc. Fischer 
s Ing. Mazouchem formou prezentace, kterou společně vypracovali. V úvodu doc. Fischer vymezil pojmy, 
dále informoval o celkovém vývoji distribuce platů a jejich skladbě, o vývoji distribuce mezd učitelů na VŠ 
a VOŠ, dále předal slovo Ing. Mazouchovi, který informoval o mzdách učitelů VŠ dle jednotlivých pozic 
v roce 2017, srovnal jednotlivé pozice na VŠ se mzdami a platy vysokoškolsky vzdělaných osob, dále 
představil strukturu mzdy jednotlivých pozic na VŠ a v závěru svého vystoupení shrnul a zhodnotil 
prezentovaná data.  

Sněm Rady VŠ počtem 149 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ oceňuje kvalifikovaný zájem a podporu Senátu parlamentu ČR v oblasti nezbytných 
opatření podmiňujících rozvoj vysokého školství v ČR. 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí usnesení P RVŠ ze září 2018 k návrhu státního rozpočtu na rok 2019. 
Důrazně akcentuje především nepříznivou situaci ve mzdové oblasti akademických pracovníků na VŠ, 
která stále výrazněji zaostává za mzdovou oblastí ostatních rezortů státní správy. Apeluje na příslušná 
ministerstva s požadavkem reálného řešení dané situace jak v roce 2019 tak v letech následných, kdy se 
i na VŠ projeví demografický růst a VŠ na něj nebudou patřičně personálně připraveny. 

Následovala 15 minutová přestávka, po které zasedání pokračovalo. 

6. Hodnocení vědy  

Prof. Pospíšil informoval o Metodice M17+ hodnocení výzkumných organizací pro segment vysokých 
škol. Informoval o harmonogramu hodnocení VO v jednotlivých modulech, které podrobně popsal. 
V závěru svého vystoupení shrnul, co se bude hodnotit, jak se bude hodnotit a jak se to použije pro 
rozdělování financí. Informoval o úpravě zákona 13/2002 Sb., o podpoře výzkumu a předložil návrh 
usnesení, které bylo následně přijato. 

Sněm Rady VŠ počtem 67 kladných hlasů, 3 se zdrželi, přijal usnesení: 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/EIS151118.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/Sn%C4%9Bm_odm%C4%9B%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_jf.pptx
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Sněm Rady VŠ 

1) bere na vědomí informaci o přípravě Metodiky M17+ pro hodnocení VO;  

2) nesouhlasí se stávajícím způsobem provádění hodnocení v Modulu 1 a Modulu 2 a žádá 
o respektování původního významu hodnocení – komplexní hodnocení excelence provádět 
včetně bibliometrických výstupů (Modul 1) a poskytnout relevantní odraz výkonnosti na 
základě skutečných autorských podílů VO k hodnoceným výstupům (Modul 2); 

3) v případě hodnocení výkonnosti VO (Modul 2) žádá RVVI o provedení důkladné analýzy 
výsledků stávají metodiky RVVI s alternativní metodikou hodnocení navrhovanou ČKR; 

4) žádá RVVI, aby hodnocení bylo vždy prováděno dle podmínek zveřejněných před vznikem 
hodnocených výstupů, princip retroaktivity považuje Rada VŠ za nepřijatelný; 

5) v případě nových Modulů 3 až 5 žádá RVVI, aby byl k odborné diskuzi předložen nejen obsah 
hodnocení, ale současně i způsob a kritéria vlastního procesu hodnocení, včetně jejich podílu na 
celkovém hodnocení a to jako jeden funkční celek; 

6) upozorňuje MŠMT, že bude nutno specifikovat vazby mezi hodnocením ve všech modulech M1-
M5 a institucionálním financováním VŠ, tato koncepce zatím nebyla vysokým školám 
představena; 

7) vyzývá RVVI k poskytování informací o postupu prací na přípravě Metodiky a Rada VŠ 
je připravena se spolupodílet na jejím dokončení a ověření. 

7. Informace o činnosti Fóra předsedů AS 

Prof. Skládanka informoval o jednání Fóra předsedů AS, které se uskutečnilo ve dnech 1. – 2. 11. 
2018. V úvodu svého vystoupení představil Fórum, jeho zaměření, členství a cíle, zmínil předešlá jednání. 
Dále předložil otázky diskutované na zmiňovaném jednání. Informoval o přijatém usnesení k povinnosti 
členů akademických senátů zveřejňovat majetek a o podpoře snahy o navýšení prostředků plynoucích do 
mezd vysokoškolských učitelů. 

Sněm Rady VŠ počtem 70 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o činnosti Fóra předsedů akademických senátů. 

8. Úpravy Statutu Rady VŠ 

PhDr. Radok Žádná zrekapitulovala úpravy Statutu Rady VŠ a projednávání znění nového Statutu 
Rady VŠ ve funkčním období 2018 – 2020. Informovala o zvažovaných a diskutovaných změnách Statutu 
Rady VŠ. Ke každé změně sdělila komentář. Vyjádřila poděkování legislativní komisi Rady VŠ za 
zpracování podkladů k úpravě Statutu Rady VŠ a za přípravu k hlasování. Sdělila, že Předsednictvo dosud 
nestačilo návrhy řádně projednat. Prof. Pospíšil sdělil, že na prosincovém zasedání Předsednictva Rady 
VŠ budou navrhované změny projednány a pro únorové zasedání Sněmu Předsednictvo předloží 
přehledný souhrn zaslaných námětů a návrh tezí vycházejících ze zaslaných návrhů, které doporučí 
Sněmu k rozpracování do paragrafovaného znění Statutu Rady VŠ. Poté bylo navrženo usnesení, které 
bylo přijato. 

Sněm Rady VŠ počtem 69 kladných hlasů, 1 negativním hlasem přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o dosavadním průběhu jednání k změnám Statutu Rady 
VŠ.  

Sněm Rady VŠ ukládá Předsednictvu Rady VŠ, aby projednalo došlé návrhy na úpravu Statutu Rady 
VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ předloží na únorovém Sněmu Rady VŠ přehledný souhrn zaslaných námětů 
a návrh tezí vycházejících ze zaslaných návrhů, které doporučuje Sněmu k rozpracování do 
paragrafovaného znění Statutu Rady VŠ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/zprava_forum_predsedu_skladanka-1.pptx
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9. Legislativní informace  

JUDr. Hodulík informoval o aktuální legislativě, a to projednávání poslaneckých návrhů k novele 
zákoníku práce o rozvrhování a evidenci pracovní doby a zrušení karenční doby v prvních 3 dnech nemoci 
(tzn. proplácení nemocenské již od prvního dne nemoci). Dále se věnoval § 70a zákoníku práce týkající se 
pracovní doby akademických pracovníků. Zmínil projednání novely zákona o státních svátcích ve 2. čtení, 
dále projednávání pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů a 
změnách souvisejících zákonů, zejména zmínil § 88 Matrika studentů a § 51 Elektronický informační 
systém a dále též informoval o novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. V závěru svého vystoupení 
se věnoval tématům týkajících se definice vědeckého pracovníka, hodnotící zprávy a rozsahu jejího 
dodatku, a dále pracovní doby v OP3V nezahrnující soboty. Poté proběhla krátká diskuse. 

Sněm Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijal závěr: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí přednesené Legislativní informace.  

Sněm Rady VŠ ukládá předsedovi RVŠ jednat s MŠMT o úpravě pravidel OP3V, která by řešitelům 
umožnila pracovat na projektech i v sobotu, což je mj. v oblasti hlavní činnosti akademických 
pracovníků běžný pracovní den při výuce studentů kombinovaného studia. Sněm ukládá předsedovi 
informovat o výsledcích tohoto jednání na příštím zasedání Sněmu. 

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál krásnou zimu, klidný Advent a ukončil zasedání. 
 
Po skončení zasedání se konala tisková konference. 
 

 
 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 13. prosince 2018. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 21. února 2019. 

 

 
 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Molková 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/RVS_sNEM_15_11_2018_prezentace_Legislativn%C3%AD_informace.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/10/terminy2019web.xls

